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Jaume García Arija fotografiat al pati de butaques del Jove Teatre Regina

ENTREVISTA

Amb una màscara o una altra, 
reinventant-se Amb una màs
cara o altra, reinventat-se com 

a personatge, l ’actor sabadellenc 
Jaume García Arija, de quaranta-quatre 
anys, sap donar a la seva vida un toc 
personal. És agut, espontani, fresc, 
divertidament imprevisible — per a fer 
broma s ’ha de tenir un cor i un talent 
gens comuns— , enèrgic, tossut, cul 
inquiet, voluntarios, emotiu, romàntic, 
sensible. «Optimista? Sí. però de vega
des em costa. No sóc gens saberut ni 
m’agrada anar de tornada de res. I pel 
que fa a la feina, cada dia és com si 
fos el primer. I sempre espero que no 
sigui l’últim!», exclama divertit.
És molt loquaç, amb un punt d'excitació 
que, sovint, emergeix dins d ’un ritme 
regular. Perquè, en general, posa les 
paraules l'una darrere l'altra com si 
posés maons per fer una paret. I evoca 
la seva memòria i el seu present feliç. 
Parlar amb ell és una festa d’humor, 
intel·ligència i sinceritat. Sense embuts 
de cap mena, té la capacitat de crear 
un ambient amb quatre frases, amb les 
mínimes referències. Té el toc magistral 
de la pinzellada. Els seus ulls són molt 
vius, i quan a vegades em fixo com mira 
el seu entorn, sospito que té una gran 
capacitat d'observació. De moltjovenet, 
tot veient la tele en pijama al menjador 
de casa. al barri d'Els Merinals, el va 
seduir la màgia fulgurant i enlluernadora 
de l ’espectacle, de la interpretació. 
Un món on, anys després, ha trobat 
sensacions, inspiració, coneixences. 
Ha treballat en infinitat de produccions 
teatrals, televisives i cinematogràfiques, 
que són un passeig per la seva vida, 
guions que ha posat en solfa amb el 
sentit de la bonhomia dels grans i la 
voluntat de transmetre i entretenir 
que pocs assoleixen. El seu lema a la 
vida diu que és «fes i deixa fer», però 
també podria ser perfectament «enda
vant, sempre endavant». Amb alegria 
i convicció. Perquè amb les màscares 
dels seus personatges —que ell mateix 
dissenya i fabrica— vol deixar enrere 
les pors i els fracassos, tot fugint 
de la tristesa. No sé si sempre se’n 
surt. Però l'home que jo veig darrere 
la màscara de la màscara és un ani
mador de consciències adormides, un 
irònic convençut del relativisme de la 
moral, un esmicolador d’estupideses, 
un escèptic lúcid i intel·ligent. Per això 
la seva vida de tantes bandes sono
res té un solista, que és ell mateix. 
En aquesta entrevista, Jaume García 
Arija ens fa entrar en els seus records 
evitant de totes les maneres que ens 
avorrim, l ’únic pecat mortal que mai 
no ens perdonaria.
Hem quedat al Jove Teatre Regina, al 
número 22 del carrer de Sèneca, just 
darrere l'avinguda Diagonal, entre el 
passeig de Gràcia i la Via Augusta, de 
Barcelona. Aquest espai és, des de 
fa anys, gairebé el seu ateneu perma
nent. Hi inverteix hores, esperances i 
talent. «L’any 1996 em van cridar per 
fer l'obra de teatre Groucho i Chico 
advocats, i tot seguit ja vaig participar 
als infantils La Caputxeta vermella i 
el llop. Les aventures d'en Simbad el 
mariner, Mixu, el gat que duia botes... 
Així doncs, entre representacions de 
teatre infantil i d’adults, m'hi passava 
matí, tarda i nit. Només m’hi calia 
portar el matalàs i el fogonet (Riu)»,

explica. Precisament en aquesta en
tranyable sala del barri de Gràcia, que 
amb tanta dedicació capitaneja Maria 
Agustina Solé, el mes de juny passat 
l'actor hi va protagonitzar Ara que ho 
tenim tot (adaptació de l'obra original 
Riches, del dramaturg Lee Blessing), 
una àcida reflexió sobre el matrimoni. 
«L’obra relata les misèries de l’amor 
desgastat pel temps a través d ’un 
matrimoni, l'Àlex (jo) i la Laia (l’actriu 
Núria Casas), que celebra els 21 anys 
de casats al mateix hotel on van passar 
la nit de noces. Aparentment tot és 
perfecte menys l’habitació, que no és 
exactament la mateixa, però al llarg de 
l’obra s'adonen que aquest espai no és 
l'únic que ha canviat en tots aquests 
anys», explica. Ara que ho tenim tot es 
presentarà a mitjan octubre a l’Estruch, 
de Sabadell. Comencem.

On vius, Jaume?
Al carrer de Lepant, de Sabadell. Hi visc 
des de l’any 2007. És molt a prop d’un 
bar molt emblemàtic que anomenen 
La Bombilla, i que és on vaig a fer el 
talladet. (Riu) Abans havia residit al 
carrer de Vallcorba, a la Creu Alta. Però 
jo sóc del barri d'Els Merinals.

Vas néixer a Sabadell l’l  de juny 
del 1970. Què recordes de la teva 
infantesa?
Moltes coses: els meus companys, 
el col·legi, haver-ho passat d’allò més 
bé... Però ara m’ha vingut un flaix al 
cap, una cosa què hi penso sovint i 
em preocupa.

T’escolto.
Em refereixo al barri d'Els Merinals. 
Lamentablement, el que era un barri 
humil i treballador ara s ’ha tornat més 
conflictiu; hi ha més inseguretat, està 
molt deixat i crec que necessitaria un 
tractament especial per a recuperar-lo 
a nivell humà. social i estructural. És 
una llàstima. Perquè jo recordo una in
fantesa molt feliç pels carrers del barri. 
En aquella època, Els Merinals estava

farcit de placetes plenes d'arbres, de 
parcs ben cuidats... Els nens podíem 
saltar, córrer i jugar a pilota amb tota 
tranquil·litat. Ara això, malauradament, 
no és possible. Recordo que es forma
ven les típiques colles d’amics dels dife
rents col·legis de la zona: Balmes-Lope 
de Vega, Isabel de Castilla i Fernando el 
Católico... Però tot i ser una infantesa 
força viscuda al carrer, també passava 
moltes hores llegint còmics, fent curtme- 
tratges... Jo llavors no n'era conscient 
però, a la meva manera, ja feia History 
Words. M’ inventava gags, històries, 
esquetxos i després els dibuixava per 
vinyetes. Feia el còmic de la història 
que acabava d’escriure.

La vena artística se't va despertar 
aviat, vaja.
Sí, podríem dir que, de petit, el meu 
tarannà ja era una mica teatral. (Riu) 
També reconec que era un nen força 
entremaliat. I a part de jugar a pilota, 
la meva gran afició era l’esgrima.

Caram!
Invertia molt de temps a fer-me espases 
de fusta. Gaudia moltíssim amb tot 
aquest procés d'elaboració: m’agradava 
buscar el material, trobar la corda 
especial per a lligar-lo, envernissar la 
fusta i la corda perquè quedés molt 
ben enganxada... També em feia les 
fletxes, que agafaven una gran volada. 
Fins i tot entraven al galliner del meu 
pare! (Riu)

Teníeu aviram?
Sí. Quan el meu pare es va jubilar es 
va fer un hort a Sentmenat. I també hi 
tenia gallines. En aquell hort havíem 
passat estones boníssimes. Jo arren
cava les plomes de les gallines perquè 
les fletxes volessin millor. (Riu)

Paria’m dels teus pares.
El meu pare, Nicolás García, era de 
Conca i va fer el servei militar al nord 
del Marroc, concretament a Alhucemas, 
Al-Husayma. Allà va conèixer la meva

mare, Ana Veneranda Arija, que havia 
nascut en aquella colònia espanyo
la, però era filla de mare andalusa i 
pare de Palència. Quina barreja, oi? 
Recordo que l ’actor i mestre Pepe 
Rubianes sempre es definia com un 
actor «galaico-catalán». Doncs jo, amb 
aquests antecedents, seria «càntabro- 
castellano-manchego-andaluz-catalán». 
(Riu) El meu pare va trobar feina a la 
companyia FECSA, i a partir d'aquí el van 
anar destinant a diversos indrets de la 
geografia espanyola: primer a Astúries, 
on va néixer el meu germà gran; més 
endavant a Conca, on va néixer el segon, 
i finalment a Sabadell, on vaig néixer 
jo. El meu pare va morir l’any 2004. La 
mare viu a Sabadell i havia treballat de 
professora a l'Acadèmia Montessori. 
També donava classes de repàs i de 
reforç a la canalla del barri.

Tens germans?
Sí, dos. Amando i Emiliano. Són força 
més grans que jo. Em porten catorze i 
quinze anys. respectivament.

Déu n’hi do!
(Riu) Podríem dir que jo sóc la con
seqüència inesperada d’una nit de gres
ca que van passar els meus pares.

És cert que de petit ballaves en pijama 
les coreografies del programa televisiu 
Aplauso?
Oi tant! (Riu) És quejo ja tinc 44 anys. 
eh? També era un gran xiulador de les 
melodies dels dibuixos animats de 
l’època: Marco, Heidi, La abeja Maya, 
Mazinger Z... Però saps què és allò 
que, veritablement, em va fer descobrir 
que volia dedicar-me al teatre i a la 
interpretació?

No.
Veure per la tele, un divendres a la nit, 
el Tricicle fent el seu particular Soy un 
truhán, soy un señor al programa Un, 
dos, tres. .. responda otra vez. Jo llavors 
tenia 10 anys i aquestes imatges em 
van tocar la fibra. M’ho vaig passar tan 
bé, vaig riure tant, que vaig pensar: «Això 
és molt maco. Jo també vull fer quelcom 
així perquè la gent s'ho passi tan bé 
com jo.» I aquest continua essent el 
meu propòsit. Ah! Fins i tot vaig canviar 
la manera de vestir.

I doncs?
En aquella època l ’estètica teatral era 
portar elàstics, el cabell llarg, barrets 
de palla, sabatetes hippies... Havies 
de ser una mica bergant, una mica 
hippy, una mica bohemi. (Riu) I jo això 
ho seguia fil per randa.

A quin col·legi anaves?
Al Balmes-Lope de Vega. Hi vaig estudiar 
l’EGB. El BUP i el COU, però, els vaig 
fer a l'Institut Ferran Casablancas. Jo 
sóc una persona nerviosa, inquieta, 
però també molt tímida. I recordo que 
a primer de BUP no vaig entrar a la 
cantina de l ’ Institut a prendre res per 
la timidesa que sentia davant els es
tudiants dels cursos superiors, quejo, 
als meus 14 anys, ja veia com homes 
grans (devien tenir de 15 a 17 anys) 
perquè fins i tot molts fumaven; i sobre
tot les noies, amb aquelles corbes... 
(Somriu picardiós) En canvi, la que vaig 
muntar de segon de BUP a COU va ser 
tremenda. Em vaig posar les piles i vaig
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fer un tomb espectacular. Quan vaig 
agafar confiança... (Com riu!)

Eres bon estudiant?
Déu n'hi do! Tot i que també t'he  de dir 
allò de: «Quien vale, vale; y quien no, 
para letras.» (Riu) Dones jo, cap a lletres, 
perquè pel que fa a les matemàtiques 
era i continuo sent horrorós, un patata. 
No sé pensar en números; per a mi, són 
una cosa massa abstracta. Prefereixo 
les paraules.

És cert que a COU et van suspendre 
per imitar una professora?
No recordo si va ser a COU o a tercer 
de BUP quejo vaig escriure i interpretar 
un monòleg, Ser o no ser. .. y  yo qué sé, 
en el qual feia un repàs autobiogràfic de 
les meves experiències vitals, bones i 
dolentes, i acabava parlant de l’ Institut, 
explicant anècdotes i fins i to t im itant 
alguns professors. La majoria s ’ho van 
passar força bé, excepte la professora 
de literatura i gramàtica espanyola, a 
qui sembla ser que no li va fer gens 
de gràcia. I em va suspendre. A més 
a més, a partir de llavors, crec que la 
relació va anar a pitjor. No tots tenim el 
mateix sentit de l ’humor, és clar.

Què vas fer quan vas acab ar el 
COU?
Fer les proves d'accés a l'Institu t del 
Teatre, que vaig superar. Però abans 
d ’entrar a l'Institu t, amb divuit o dinou 
anys, i per a poder pagar-me els estudis, 
vaig treballar en diversos sectors: de 
cambrer al pub Dilema, a la plaça del 
Vallès; a l’empresa de canalització de 
canonades El sot, propietat de la famí
lia Madaula... Finalment vaig escollir 
l 'In s titu t del Teatre de Terrassa i no 
pas el de Barcelona perquè era més a 
prop de casa. (Riu) Sóc de la promoció 
del 1989. A primer érem tretze alum
nes; a segon, vuit; i a tercer, quatre. 
Aprofitàvem les c lasses al cent per 
cent. Hi havia un ambient increïble. Em 
va encantar. En tinc un record magnífic. 
Vaig aprendre moltes coses, i no tan 
sols com a professional, sinó també a 
nivell personal. Aquesta experiència em 
va fer créixer moltíssim. Vaig acabar la 
diplomatura el 1992 i em vaig llicenciar 
ei 1994 amb la tesina sobre l’obra Les 
variacions sobre l ’ànec, de David Mamet. 
Precisament amb aquest muntatge vaig 
debutar al panorama professional, i 
vaig obtenir el Premi al M illor Actor en 
els Premis Ciutat de Terrassa de l’any 
1996 . Interpretava el paper d 'E m il 
Varec, un personatge tendre i marginal. 
Després vindrien obres com El vals dels 
desconeguts (1994), Les obres comple
tes de William Shakespeare (1995), El 
revolt, La corbata i El tàlem  (totes tres 
el 1996), Kafka: el procés (1997), A la 
jungla de les ciutats (1998), Cansalada 
cancel·lada (1999), La millor marihuana 
la fa la mama (2000)...

Més endavant et vas especialitzar a 
fer monòlegs.
Sí. Els monòlegs sempre m'han agradat. 
Són un repte molt gran. Un monòleg 
t ’enfronta a les teves millors aptituds 
i habilitats i també a les teves man
cances. I t ’obliga a millorar per força, 
perquè l ’has de presentar davant la 
gent i, evidentm ent, l ’has de saber 
comunicar i ha de tenir sentit i signifi
cat. Vaig debutar al Festival Grec del

2002, al Versus Teatre de Barcelona, 
amb el monòleg Van Gogh, basat en 
el llibre Cartes a Theo, el diari íntim 
que Van Gogh mantenia amb el seu 
germà Theo. Era un muntatge íntim i 
autobiogràfic, molt apassionant. A mi 
se’m posava la pell de gallina. L'any 
2004, també al Versus Teatre, vaig fer 
La Pentametamorfosi de Kafka. I vaig 
escriure un monòleg molt «gamberro» 
que es titulava Bienvenidos a la fiesta 
de l bebe burro  bebe .S eguin t amb 
els monòlegs, el 2006 vaig actuar al 
Festival d ’estiu Villa de Madrid, concre
tam ent al teatre El Canto de la Cabra, 
al barri de Chueca, amb el divertit La

diferencia entre espectadores de piezas 
estivales y espectadores de funerales 
estivales, que dirigia l ’ lñaki Garz.

També has fet moit cinema i televi
sió.
Vaig debutar al cinema amb el curtme- 
tratge d 'Eduard Rodríguez Bosch, El 
viaje de Arián (1995), que va obtenir 
m olts reconeixem ents: 3 r Premi al 
Festival de Curts de Granada (1995); I r  
premi al Festival de Curts d ’Elx (1996), 
2n premi al Festival de Curts d'Alcalá de 
Henares (1996), participació als Premis 
Goya del 1995... Però la pel·lícula més 
important i significativa de la meva ca
rrera va ser Zulo (2004), sota la direcció 
de Carlos Martín Perrera. Gràcies a 
aquest llargmetratge — on interpretava 
el personatge de Miguel— vaig guanyar 
el Premi al Millor Actor en el Festival 
In ternaciona l de Cinema Fantàstic 
d ’Oporto (Portugal). Era una mena de 
monòleg, però fet amb cinema. Tractava 
d'una persona que un dia es desperta 
dins d'un pou i no sap ni com ni per

què és allà. Ni tampoc quina finalitat 
ni quin propòsit té  el seu segrest. És 
una situació molt angoixant. També he 
participat, entre d ’altres, a llargmetrat- 
ges com Salvador (Puig Antich) (2006), 
de Manuel Huerga; MyWay (2006); Las 
mujeres del anarquista, Diario de una 
ninfómana i Trash, (totes tres al 2007); 
Negro Buenos Aires i Suspicious Minds 
(2008) o La voz dormida (2011), de 
Benito Zambrano.

Peí que fa a la televisió, has rodat 
una bona colla de sèries. Quina en 
destacaries?
Potser La Riera (TV3), que és la que

es tic  fen t ara. També m encionaria 
el meu tre b a ll a Am ar en tiem pos  
revueltos (TVE), i a ¿Hay alguien ahí? 
(Cuatro). Però tam bé conservo m olt 
bons records de Vostè mateix. Estado  
d ’Enllaç, Ventdelplà, De Moda, Laberint 
d'om bres  i Jet Lag (TV3); Hospita l 
Central, El Com isario, Yo soy Bea, 
Acusados, MIR, (Tele 5 )...

Qué significa per a tu treballar a La 
Riera?
És la meva primera feina continuada 
en una sèrie de televisió. Ja en porto 
tres temporades.

Com és el teu personatge?
Es diu Miquel Albertí i m ’agrada la seva 
dualitat. Per una banda, és químic i 
treballa en una empresa farmacèutica. 
És molt bo a la feina, però no és gens 
ambiciós. Li agrada el que fa i gaudeix 
de no tenir grans responsabilitats. No 
necessita tenir cap càrrec per a ser feliç. 
Al contrari. És un assalariat, sempre ho 
ha estat i ja  li està bé. Però, per altra

banda, és un home bastant creient i 
està molt ficat en la mística de la religió 
catòlica. La seva vida transcorre sota 
dos conceptes que crec que són difícils 
de compaginar. Però aquí rau el repte 
d'interpretar el personatge.

Amb aquest paper has assolrt la popu
laritat. La gent et reconeix pel carrer. 
Com portes aquest fet?
Ho trobo positiu. Sobretot si la gent que 
t ’atura pel carrer ho fa per saludar-te o 
comentar-te coses relacionades amb la 
teva feina. És molt reconfortant que la 
gent reconegui la teva feina. Una altra 
cosa és que vulgui entrar en terrenys 
més personals o que no vénen al cas. 
Llavors em sento una mica estrany.

Ets un actor molt versàtil.
Sí, sóc un tot-terreny. M 'agrada ser 
cam aleònic, posar-me a la pell de 
personatges m olt diferents, transfor- 
mar-me. M ’ implico molt en tot allò que 
faig i tinc predilecció pels actors del 
tipus Robert de Niro. Sota el meu punt 
de vista, el m illor d ’aquesta professió 
és que, d ’alguna manera, i sobretot 
intel·lectualment, et dóna l ’oportunitat 
de viure històries diferents, de perso
natges amb pensaments m olt diver
sos: un dia has de fer el paper d'un 
m egafeixista; l’altre, d 'una persona 
que pateix una m ala ltia  te rm ina l... 
Això enriqueix moltíssim. I si aquesta 
com unicació amb el públic arriba i 
transmet el sentiment pretès, per a mi 
és com tocar una mica de cel. Jo em 
veig continuant a la trinxera, treballant 
i barallant-me cada dia. No em tanco 
cap porta; al contrari, les obro.

Què t ’ha marcat més de cada gè
nere?
El teatre m ’agrada pel nivell d’energia 
tan brutal que sento. Això de tenir el 
públic tan a prop i que cada dia te 
l'hagis de fer teu per a mi significa un 
exercici de superació constant. És gai
rebé com una litúrgia, com un ritual. I 
mira que jo  sóc una persona que estic 
en contra de les relaciones establertes, 
però el teatre és una comunió entre 
els companys, la història i el públic. 
Respecte a la televisió, e t diré que no 
estic d’acord amb la gent que opina 
que es tracta d’un gènere menor o su
perficial. Això no és cert. D'acord que 
els guions no els signen Shakespeare 
ni Terence Williams, però els guionistes 
que hi treballen tenen moltíssim mèrit. 
Escriure guions llargs de manera ràpida 
i saber mantenir l'atenció i l’ interès de 
l’espectador és molt complicat. Jo, per 
exemple, no en sóc capaç. I qui tregui 
mèrit a aquesta tasca segurament és 
perquè no sap d'allò que parla. I com 
a actor, treballar en televisió t ’obliga a 
tenir una disciplina, una voluntat i un 
exercici de clavar colzes impressionants. 
Tot i que, evidentment, amb el temps 
tu tam bé vas guanyant en ag ilita t, 
memòria, rapidesa... Vaig agafant-ne 
l’hàbit. Però, deixa’t  estar, que si cada 
dia t ’arriben guions nous, la feinada és 
considerable. I pel que fa al cinema, 
és una barreja de tots dos.

Parlem de la teva vessant més perso
nal. Ets casat, Jaume?
Sí. La meva dona es diu Sandra Chaves. 
És de Sant Cugat i treballa en una 
multinacional alemanya que es dedica

L’actor sabadellenc és un dels protagonistes de la sèrie La Riera, a TV3
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a la distribució de material quirúrgic 
d ’un sol ús: laparoscòpies, bisturís...

Recordes la data de l’enllaç?
Oi tant! Va ser per la revetlla de Sant 
Joan de l'any 2010 a Bellaterra, a casa 
dels pares de la Sandra.

Com us vau conèixer?
Fent teatre. (Somriu) Resulta que el 
professor de teatre de l'ins titu t de 
batxillerat on ella estudiava era amic 
meu i en aquells moments estava 
dirigint una obra de teatre, Cansalada 
cancel·lada, que protagonitzàvem l'actor 
Albert Ribalta i jo. Doncs bé, un dia ella 
va venir a donar un cop de mà, a fer 
una mica com de tramoia: ajudava a 
col·locar l'escenografia, a passar-nos 
el text...

Va ser amor a primera vista? Què 
és el primer que et va atraure de la 
Sandra?
Vaig veure uns rínxols molt bonics. 
(Riu)

Teniu fills?
Una nena de cinc anys, l ’Anna.

Com et definiries en poques parau
les?
Tossut, voluntariós, més impulsiu 
que reflexiu, romàntic, sensible... 
Optimista? Sí, però de vegades em 
costa, eh? No sóc gens saberut ni 
m’agrada anar de tornades de res. No 
ho sóc ni tampoc em surt. Ni tampoc 
prejutjar o pressuposar. I pel que fa 
a la feina, cada dia és com si fos la 
primera vegada. I sempre espero que 
no sigui l'última, és clar. Almenys ho 
intento. (Riu)

Quin és el tret principal del teu ca
ràcter?
L’emotivitat. I dins d'aquí s ’engloba 
l ' e x p l o s i v i t a t ,  la r e f l e x i v i t a t ,  
l’apassionament...

Com anem de sentit de l'humor?
Molt bé. En tinc força.

Ets un tipus presumit?
No gaire.

Quin perfum portes?
El que em regalen. (Riu)

Com vesteixes normalment?
Amb texans, molt d’esport. La corbata 
és un complement que no m'agrada 
gens. No entenc la seva funcionalitat 
ni m’agrada estèticament.

Parla'm de les teves aficions.
M ’agrada construir màscares, tite 
lles... En això tinc molta paciència. 
Vaig començar molt jovenet a treba
llar amb màscares de la comèdia de 
l’art amb la Marta Català, del grup de 
teatre Espill. Ella va venir a l'Institut 
Ferran Casablancas a fer un taller de 
teatre i jo  m'hi vaig apuntar. Després 
vaig aprendre a perfeccionar aquesta 
artesania a l'Institut del Teatre. I des 
de llavors sempre n’he fet. Una altra 
afició que tinc molt arrelada és pintar. 
M’encanta.

I què pintes?
Tot va començar quan al taller de se
gon de teatre vaig voler fer el cartell

de l'obra que treballàvem. E/s Perses. 
Dit i fet. I vaig descobrir que fent una 
obra de teatre sempre em venien 
imatges gràfiques, plàstiques, del 
que seria el seu hipotètic cartell. I un 
dia, després d’haver treballat tota la 
nit al pub Dilema, em vaig presentar 
a l'estudi del meu germà, que també 
pintava, vaig agafar el pinzell i vaig 
començar a pintar un fresc a la paret 
d’uns cinquanta metres per quaranta. 
I es va convertir en el cartell de l’obra 
Les variacions sobre l’ànec.

Quin és el teu estil?
Espontani. El que en aquell moment em 
toca el cor. Tinc un amic, el Tony Pérez, 
que practica un estil que anomenen 
«Pressiomsme», que m’encanta. És 
meravellós, màgic, molt comunicatiu.

I el teu color preferit?
M'agrada molt el porpra.

Tens més aficions?
Les arts marcials. Sóc coreògraf i 
especialista en esgrima teatral, no 
esportiva, sinó per a ser representada. 
He lluitat i he coreografiat les baralles 
de Medievàlia, a Sabadell, quan se 
celebrava a la plaça de Sant Salvador: 
produccions televisives com Arnau 
i El Príncep de Viana, i també obres 
de teatre com El Alcalde de Zalamea
0 l ’escena de la taverna d'Els Tres 
Mosqueters, on vaig interpretar el pa
per d’Aramís, al Teatre Romea. També 
tinc nocions bàsiques de karate, boxa
1 Kick Boxing.

Digue'm el teu paisatge ideal.
Sóc més de muntanya que no pas de 
mar.

T’agrada cuinar?
Sí, molt. I m’encanta el vi.

Quina és la teva especialitat als 
fogons?
Les paelles. I acompanyades amb qual
sevol Montsant. Són vins que tenen el 
cos d'un Priorat però a la vegada són 
més subtils. Als vins m'hi vaig aficionar

especialment quan feia la gira teatral 
de Amar en tiempos revueltos. Ens ho 
passàvem d'allò més bé. Els actors 
teníem molt bon rotllo: l’Antonio Valero, 
el Ricard Borràs, el Sebastián Haro... 
Vam aprofitar el fet de recórrer Espanya 
per a tastar les especialitats gastronò
miques i vinícoles de cada població on 
actuàvem. Quan arribàvem al teatre, el 
primer que preguntàvem era el restau
rant més típic. Ens vam convertir en 
uns veritables gurmets! (Riu) Fixa’t que 
al final he acabat treballant a La Riera, 
una sèrie que va de cuiners!

I el teu menjar preferit?
La cuina catalana m’encanta, però 
potser em decantaria per una bona 
graellada de verdures, amb productes 
de la terra. Això és herència de l ’hort 

ue tenia el meu pare a Sentmenat, 
s un plat que no té cap misteri, cent 

per cent casolà i natural, però deliciós. 
Perquè, avui en dia, la majoria de coses 
que mengem no tenen gust de res.

Quin tipus de música escoltes?
La de la meva època. Sóc fan de tota la 
vida de Juan Perro, i Radio Futura era el 
meu grup preferit. També m'encantava 
El Último de la Fila. I Mike Oldfield! 
Flipava en colors! Recordo haver llegit 
tres vegades seguides El Senyor dels 
Anells, que eren mil cent pàgines i es
caig, amb aquesta música de fons.

Com anem de religió?
Sóc antireligiós.

De què tens por?
De la intolerància, de la crueltat, de 
l'odi, d'algunes persones... Quan es 
barregen la incultura i els mals senti
ments es creen monstres. I això em 
fa molta por.

En quina mesura t ’interessa la polí
tica?
M'interessa en la mesura que es facin 
les coses com cal i que els polítics en
tenguin que estan treballant pel poble 
i no per la seva butxaca. N'estic dece- 
budíssim, em tira enrere. I no vull fer 
comentaris punks. però la veritat és que 
em fa molt de fàstic: els nacionalismes, 
la monarquia, els esperits nacionals que 
de sobte surten de sota les pedres i fan 
més mal que no pas cap altra cosa... 
Tot això també em fa por.

Tens algun lema a la vida?
Fes i deixa fer. Ens hem de respectar 
els uns als altres. Sempre que no 
trepitgem la llibertat dels altres crec 
que hem de ser lliures de fer allò que 
vulguem.

En quin moment de la teva vida sents 
que et trobes?
Continuo igual, amb el mateix cap 
esvalotat que quan tenia quinze anys. 
I sí, veig que em vaig fent gran però 
segueixo igual d'idiota que quan era 

^  adolescent. (Riu)

Quins projectes tens actualment?
Sempre intento mirar a curt termini, 
i més en aquesta professió, on els 
projectes de llarg termini la gran ma
joria de vegades s'ensorren o canvien. 
Per tant, visc al dia completament. 
Els actors sempre hem viscut així. I 
aquesta forma de vida, amb la crisi, 
ja  no és tan exclusiva dels actors. 
Per això, ara mateix només vull pen
sar en El Molinet màgic, l ’espectacle 
infantil que estem preparant al Jove 
Teatre Regina. Mireu la cartellera. És 
un conte preciós, i estèticament serà 
molt bonic, amb màscares i titelles 
de la mida d’un nen de cinc anys (els 
he fet agafant com a model la meva 
filla). El director, el Gerard, està fent un 
treball fantàstic amb els actors. L’obra 
està ambientada amb un caire oriental 
molt maco. I no només està pensada 
per als nens, que s ’ho passaran pipa, 
sinó que també és interessant de 
veure per als adults des del punt de 
vista de llegenda històrica i rerefons. 
Té missatge.

Per a acabar, vols afegir alguna cosa 
més?
Tot i no ser creient, desitjar que tothom 
posi espelmes a Sant Pancraç. (Riu) 
Salut i feina!

Jo l'encendré avui mateix

Jaume García Arija a les portes del Jove Teatre Regina, de Barcelona


